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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 6/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 
 
Dato:  20. mai 2014 kl. 19.00 
Sted:  Kongsberg Travbane 
 
 
Til stede:  Ove Bjerkeset, Sidsel Stordalen, Margit Aarø, Randi Hotvedt, Per Lybekk 
 
Forfall: Vegar Wetterstad, Helge Grimnes 
 
 
Kopi:  Buskerud Travforbund 
 
 
Sak 67/2014: Referat fra forrige møte 
Det var ingen kommentarer til dette. 
 
Sak 68/2014: Regnskap 
Sidsel gikk igjennom regnskapet fra Markenstravet.  
 
Sak 69/2014: Bod på Bluesfestivalen 
Vi har alle i styret blitt enige om at vi skal ha salgsboden på Bluesen 31. juli – 3. august. Vi 
oppfordrer alle til å stille opp som vakt på dette så vi kan tjene inn penger til laget. Mere info 
kommer på medlemsmøte som er 5. juni. 
 
Sak 70/2014: Referat fra DNT`s generalforsamling 
Ove informerte om dette.  
 
Sak 71/2014: Bruk av banen 
Ove og Sidsel ordner med plakater til møkkahaugen og div. + henger opp disse. 
Vi må ha et møte med rideklubben og bli enige om regler vi har. Ove kaller inn til møte. 
 
Sak 72/2014: Felles treninger 
Vi tar trening nå til lørdag 24. mai kl. 12.00.  
 
Sak 73/2014: Låser 
Vi ordner med nye låser og nøkler til sulkybod, kiosk, og garasjen.  
 
Sak 74/2014: Tur til Oslo Grand Prix søndag 8. juni 
Hvis noen har lyst til å dra på dette, kan man  kontakte styret. 
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Sak 75/2014: Tur til Lars Romtveit 
Denne turen blir søndag 1. juni. Vi har en 12 seter og hvis det er flere enn det som vil være 
med, tar vi privatbiler. Turen koster ca. 200 kr, avhengig av mange vi blir. Vi drar fra sentrum 
kl. 11.00. 
PÅMELDING til Sidsel på 91679106 eller sidsel@stordalenas.no 
 
Sak 76/2014: Medlemsmøte 
Dette blir torsdag 5. juni kl. 19.00 på Felleskjøpet 
Enkel bevertning 
 
Sak 77/2014: Aktivitetsdag/grillfest 
Dette blir lørdag 28. juni fra kl. 12. Ove tar kontakt med Trond Erik Haug ang. ponniaktivitet. 
Vi skal ha dobbelsulky kjøring og ponniaktivitet. 
Det blir salg av grillpølser i lompe + brus på dagen. 
 
Grilling og fest er etter all aktivitet fra kl. 19.00 
På kvelden tar alle med sitt eget av mat og drikke. 
 
Sak 78/2014: Hestens dag 24. august 
Vi har begynt å diskutere dette. 
 
Sak 79/2014: eventuelt 
Det var ingen saker under dette punktet. 
 
Neste styremøte blir tirsdag 10. juni kl. 18.30 
 
 
Møtet avsluttet kl. 22.00 
 
 
 
Referent: Margit Aarø 
Dato og år: 20.05.2014 
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